
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 018                                      DE 15 DE MAIO DE 2014

APROVA  NOVO  PROGRAMA  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E  EXTENSÃO  DA  FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais,  na sua 59ª Reunião Ordinária realizada em

15 de maio de 2014, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação:

Art. 1º – Fica aprovado o novo Programa de Pós-graduação stricto sensu modalidade

mestrado profissional na área de Ciência e Tecnologia Ambiental da Fundação Centro

Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO.

Parágrafo único – O Programa constitui o anexo único desta Deliberação.

Art.  2º  –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na  data  de  sua  assinatura,  revogadas  as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2014.

ALEX DA SILVA SIRQUEIRA

Reitor

______________________________________________________________________
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEZO

Av. Manuel Caldeira De Alvarenga, 1.203 – Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ – CEP 23.070-200
Tel. (21) 2332-7530
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PROPOSTA DE MESTRADO PROFISSIONAL

Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PGCTA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome: Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste.

Sigla: UEZO.

Esfera Administrativa: Estadual.

Endereço: Rua Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203.

Bairro: Campo Grande.

Cidade: Rio de Janeiro – RJ.

CEP: 25250020.

Telefone: (21) 2332-7530.

Fax: (21) 2332-7530.

E-mail institucional: reitoria@uezo.rj.gov.br

URL: www.uezo.rj.gov.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES 

2.1. Reitor: Alex da Silva Sirqueira

Telefone: (21) 2332-7530

Email: reitoria@uezo.rj.gov.br

2.2. Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: Maria Cristina de Assis

Telefone: (21) 2332-7535

Email: propesq@uezo.rj.gov.br

2.3. Coordenador do Programa: Alexander Machado Cardoso

Telefone: (21) 2332-7535

Email: alexandercardoso@uezo.rj.gov.br

3. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

3.1. Nome do Programa: Ciência e Tecnologia Ambiental.

3.2. Área Básica: Ciências Ambientais.

3.3. Área de Avaliação: Ciências Ambientais.

2/29



3.4. Nível do curso: Pós-Graduação stricto sensu na modalidade Mestrado 

Profissional.

3.5. Situação: em projeto.

3.6. Histórico da proposta na CAPES: proposta nova.

3.7. Graduação na área: em área afim, desde 2005.

4. INFRAESTRUTURA 

4.1. Infraestrutura administrativa exclusiva para o programa: Sim.

4.2. Salas para docentes? Sim (1).

     4.3. Salas para alunos equipadas com computadores? Sim (3).

     4.4. Laboratórios para pesquisa? Sim. Especifique os recursos disponíveis: 

A UEZO mantém um plano permanente de melhoria de seus laboratórios com

recursos  próprios  e  de  agências  de  fomento,  contando  com  uma  infraestrutura

multidisciplinar de pesquisa científica, tecnológica e de inovação para que a instituição

tenha condições de acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico mundial.

Alguns dos laboratórios da UEZO e equipamentos que serão utilizados pelo Programa

são:  Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia Ambiental (com autoclaves, fluxos

laminares,  destilador,  deionizador,  sistema  de  purificação  de  água  MegaPurity  -

equivalente ao Milli-Q, microcentrífugas - microtubos, placas de 96 poços e tubos tipo

falcon, termociclador, sistema de fotodocumentação, sistema de eletroforese horizontal,

cromatógrafo líquido de alta eficiência, capelas de exaustão, shakers, estufas de cultivo

bacteriológico,  estufa  de  CO2,  estufas  de  secagem,  câmaras  asséptica,  balanças,

espectrofotômetros, freezers, geladeiras, agitadores magnéticos, agitadores mecânicos,

bombas de alto vácuo, banhos termostatizados, banho-maria, setores de cultivo vegetal

in vitro, cultura de células, de biologia molecular, computadores de última geração para

análises  computacionais,  sistema  automatizado  Vitek  para  identificação  de  micro-

organismos, sistema para detecção de mutação, modelo Dcode System. Setor Analítico:

capela  de  exaustão  modelo  chão,  sistema de  purificação  de  água deionizada  WEG,

Potenciostato/Galvanostato BioLogic SP 200 contendo módulo de ultrabaixa corrente,

monitorado  com o  software  EC-LabMR,  células  eletroquímicas  e  diferentes  tipos  de

eletrodos  de  trabalho  (CGE,  Pt,  Ag,  Au),  contra-eletrodo  de  platina  e  eletrodos  de
3/29



referência  (Ag/AgCl  e  calomelano),  turbidímetros  AQ3010,  aparelho  medidor

colorímetro  AQ3700,  medidores  de pH, oxigênio  A2235, de condutância  DDS-11C.

Estufa  de  secagem  com  circulação  forçada  de  ar,  manta  aquecedora,  placas  de

aquecimento,  sistema  de  extração  soxlhet  e  demais  vidrarias  pertinentes,  geladeira,

agitador  magnético,  agitador  mecânico,  bomba  de  alto  vácuo.  Microcomputadores,

impressora.  Central de Microscopia de Alta Resolução:  Microscópio eletrônico de

transmissão  –  MET  (com  banho  refrigerador  para  difratrômetro  de  raios  X;

Microscópico eletrônico de transmissão de 120 kV, Modelo TECNAI G2 SPIRIT BIO

YWIN Equipado com emissor LAB6 para aplicações em temperatura ambiente, câmara

CCD  SIS  G2  com  adaptador  para  computador.  Compressor  220V,  50-60Hz.

Microscópio eletrônico de varredura – MEV (com microscópio eletrônico de Varredura,

modelo  Jeol  6510;  metalizador  de  amostras  com recobrimento  de  ouro  e  carbono,

Baltec; Micrótomo Leica modelo VT 1200. Laboratório de Polímeros (com extrusora

semi-industrial  -  Teck-Trill;  Extrusoras  de  bancada  –  AXPlásticos,  filmes  planos  e

filmes  inflados;  Banho  termostáticos,  Lauda,  Modelo  R8,  resfriamento  até  -20°C;

Medidor de índice de fluidez, ceast; Estufas de circulação forçada de ar, MMM; Estufas

de  secagem;  Sonicador  Hielscher,  modelo  UP  100H;  Forno  Mufla;  Viscosímetro

rotacional modelo Polylabb QC, Anton Paar. Laboratório de Tecnologia de Materiais

(calorímetro  diferencial  de  varredura  com  medidor  de  fluxo  de  massa  integrado;

Cromatógrafo  a  Gás  (Marca:  Shimadzu,  GC2010);  Espectrômetro  de  FTIR  (FTIR

Nicolet iS10, Thermo Scientific); Espectrofotômetro Nicolet iS10 contendo os seguintes

acessórios: Smart Experiments Help8, Kit educacional, kit de prensa para reparação de

amostras,  microcomputadores,  impressoras,  espectrofluorímetro  Lumina,  Thermo;

Medidor  de  impedância  Solatron  com  acessórios.  Laboratórios  de  Processos

Metalúrgicos (com espectrofotômetro de absorção atômica; Marca Shimadzu Modelo

AA-  7000F;  Espectrofotômetro  ultravioleta-visível;  Iluminador  com  lâmpadas  de

Xenônio, fonte de alimentação e cabos. Compartimento de amostras montado no K010.

Monocromador,  Polarizador  Glan-Thompson,  abertura  10  mm  x  10  mm.  Cubeta

triangular  para  canal  de  transferência.  Laboratório  de  Bioquímica equipado  com

sistema de eletroforese bidimensional (2D) para proteoma, ultracentrífuga,  centrífuga

refrigerada  de  bancada,  espectrofotômetro,  espectrofluorímetro,  refrigeradores,
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micropipetas, mantas aquecedoras, sistema para filtração de amostras de água, medidor

de pH e autoclave.

4.5. Biblioteca ligada à rede mundial de computadores? Sim (10).          

4.5.1 Dados gerais (nº de livros, de periódicos e áreas nas quais eles se 

concentram).

Atualmente  a  biblioteca  central  da  UEZO  possui  um  acervo  com  6052

exemplares, sendo 1 catálogo, 5986 livros, 3 periódicos e 62 trabalhos de conclusão de

curso.  Dentre os títulos dos livros e periódicos existentes 33 são da área de Ciências

Agrárias,  169  Ciências  Biológicas,  285  Ciências  Exatas  e  da  Terra,  526  Ciências

Humanas, 104 Ciências Sociais e Aplicadas, 37 Ciências da Saúde, 87 Engenharias, 86

Linguística, Letras e Artes e 412 outros. Conta ainda com os serviços de comutação

bibliográfica, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia

(IBICT) e o Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos (SCAD) administrado pela

BIREME da Organização Panamericana  da Saúde (OPAS).  Além disso,  pretende-se

implantar um sistema integrado ao acervo da Biblioteca da Universidade do Estado do

Rio de Janeiro, capaz de atender critérios de otimização dos recursos virtuais instalados

e que venham a ser ampliados para o atendimento de uma vasta clientela, constituída de

alunos, professores e pesquisadores.

A  biblioteca  da  UEZO  atende  atualmente  não  somente  o  corpo  Docente  e

Discente,  como também o CEDERJ (Fundação  Centro  de Educação  a  Distância  do

Estado  do  Rio  de  Janeiro)  e  o  IESK  (Instituto  de  Educação  Sara  Kubitschek).  A

modernização  da  biblioteca  tem sido  garantida  a  partir  da  aprovação  de  diferentes

projetos junto à FAPERJ, com os seguintes objetivos:

a) readequar a divisão do espaço físico, assim como o mobiliário destinado a

leitura, consultas, pesquisas e prestação de serviços bibliotecários;

b)  atualizar  e  redimensionar  os  equipamentos  de  informática,  multimídia  de

projeção disponibilizados à comunidade acadêmica;

c)  proporcionar  à  comunidade  de  leitores  materiais  múltiplos  em  diversas

tecnologias e serviços bibliotecários adequados ao aperfeiçoamento e desenvolvimento

individual e coletivo;

d) cooperar com o currículo dos cursos da UEZO e demais interessados.
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O segundo ponto é a biblioteca virtual, sobretudo, o Portal da CAPES, que hoje

compreende  cerca  de  mil  das  mais  importantes  revistas  especializadas  e  que  estará

disponível muito brevemente em todos os terminais de computadores da Instituição.

           

4.6 Financiamentos 

A UEZO possui, além dos convênios com a FAPERJ e CNPq para concessão de

bolsas  e  auxílios  a  pesquisadores,  capacidade  de alocar  recursos  diretamente  para  a

sustentação de projetos institucionais. Ainda, diversos pesquisadores do Programa têm

captado recursos junto às agências de fomento, sendo alguns dos exemplos destacados a

seguir (2009-2013):

a) Biodiversidade microbiana associada ao cupim superior Cornitermes sp. e seu

papel  na  geração  de  biocombustível.  Coordenador:  Alexander  Machado  Cardoso.

Processo: 478586/2009-4; Valor: R$20.000,00. Agência: CNPq.

b) Estruturação do Setor Tecnológico de Fármacos e Biotecnologia do Centro

Universitário Estadual da Zona Oeste. Coordenadora: Jéssica Manya Bittencourt Dias

Vieira. Processo: E-26.190.158/2009; Valor: R$1.400.000,00. Agência: FAPERJ.

c)  Geração  de  sequências  genéticas  padronizadas:  diversidade  microbiana  e

bioprospecção  de  novos  genes  para  a  indústria  de  bicombustíveis.  Processo:

563065/2010-9;  Valor:  R$  838.800,00.  Coordenador:  Alexander  Machado  Cardoso.

Agência: CNPq.

d)  Bactérias  degradadoras  do  herbicida  2,4-D  e  seu  potencial  em

biorremediação;  Processo:  E-26/111.806/2010;  Auxílio  Instalação  2010/02;  Valor:

R$9.950,00. Coordenadora: Ida Carolina Neves Direito. Agência: FAPERJ.

e)  Estruturação  do  laboratório  de  Bioquímica  da  UEZO.  Processo:  E-

26/111.301/2010; Edital 13/2010; Valor: R$148.298,63; Coordenador: João Bosco de

Salles. Agência: FAPERJ.

f) Análise de virulência bacteriana e estudo dos efeitos biológicos relacionados

com extratos de produtos naturais e sintéticos. Coordenador: Gláucio Diré Feliciano.

Processo: E26/111.298/ 2010; Valor: R$77.000,00. Agência: FAPERJ.
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g)  Avaliação  dos  efeitos  da  interação  de  macrófagos  peritoneais  de

camundongos com bacteroides. Coordenadora: Jessica Manya Bittencourt Dias Vieira.

Processo: E-6/110.416/2010; Valor: R$5.800,00. Agência: FAPERJ.

h) Modulação da expressão de fatores de virulência de Burkholderia 

cenocepacia cultivadas em meio; Processo: E-26/110.398/2010; APQ1 2009/02; Valor: 

R$18.000,00. Coordenadora Maria Cristina de Assis. Agência: FAPERJ.

i)  Desenvolvimento de Polímeros de Reconhecimento Molecular  do Pesticida

organoclorado ácido (2,4-diclorofenóxi) etanóico (2,4D) para a produção de sensores

eletroquímicos;  Processo:  E-26/110.597/2011;  APQ1  2010/02;  Valor:  R$22.000,00.

Coordenadora: Maria Rita Guinancio Coelho. Agência: FAPERJ.

j) Ampliação do espaço didático teórico-experimental do Centro Universitário Estadual

da Zona Oeste;  Processo: E-26/190.166/2011; ADT1 2011/02; Valor:  R$845.000,00.

Coordenadora: Maria Rita Guinancio Coelho.

l)  Micro-organismos  e  Biotecnologia:  Educação  para  o  desenvolvimento

tecnológico  do  futuro;  Processo:  E-26/110.813/2011;  Edital  02/2011;  Valor:

R$35.000,00. Coordenadora: Maria Cristina de Assis. Agência: FAPERJ.

m)  Estruturação  do  Laboratório  de  Biotecnologia  Ambiental;  Processo:  E-

26/111.681/2011; Edital 08/2011; Valor: R$120.000,00. Coordenadora: Maria Cristina

de Assis. Agência: FAPERJ.

n) Implantação do Setor de Biotecnologia Ambiental  da UEZO; Processo: E-

26/110.781/2011; Edital 05/2011; Valor: R$257.715,25. Coordenadora: Maria Cristina

de Assis. Agência: FAPERJ.

o) Óleos essenciais e estruturas secretoras em espécies de restinga: composição

química, análises anatômicas, enfoque biotecnológico e aplicações biológicas; Processo:

E-26/110.578/2011;  APQ1  2010/02;  Valor:  R$18.000,00.  Coordenadora:  Cristiane

Pimentel Victório. Agência: FAPERJ.

p)  Tecnologias  e  Inovação  na  área  de  Biotecnologia  Vegetal  do  Centro

Universitário Estadual  da Zona Oeste;  Processo: E-26/111.687/2011; Edital  08/2011;

Valor: R$100.000,00. Coordenadora: Cristiane Pimentel Victório. Agência: FAPERJ.
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q)  Diversidade  genética  microbiana  presente  no  caramujo  gigante  africano;

Processo:  E-26/111.329/2011.  Valor:  18.000,00.  Coordenador:  Alexander  Machado

Cardoso. Agência: FAPERJ.

r)  Desenvolvimento  de  Tecnologias  Sustentáveis  no  setor  de  Biotecnologia

Ambiental  do  Centro  Universitário  Estadual  da  Zona  Oeste;  Valor:  R$120.000,00.

Coordenadora: Maria Cristina de Assis. Agência: FAPERJ.

s)  Tecnologia  e  Inovação  fonte  de  um  futuro  sustentável;  Processo:  E-

26.111.105.2012;  APQ2  2012/01;  Valor:  R$12.000,00.  Coordenadora:  Cristiane

Pimentel Victório. Agência: FAPERJ.

t) Distribuição, riqueza e diversidade de borrachudos (Diptera: Simuliidae) na

Mata Atlântica: Determinação de criadouros de espécies antropofílicas e uso potencial

como  bioindicadores  de  integridade  ambiental  de  cursos  d’água.  Processo:  E-

26/110.839/2012; Valor: R$9.000,00. Coordenador: Ronaldo Figueiró Portella Pereira.

Agência: FAPERJ.

u)  Efeitos  in  vivo  de  extratos  secos  de  plantas  medicinais  sobre  enzimas

metabolizadoras  de  drogas;  Processo:  APQ1  2013/01;  Valor:  R$17.000,00.

Coordenador: João Bosco de Salles.

v) Caracterização da microbiota  presente  em mídias  filtrantes  no controle  da

qualidade  da  água  em  sistema  de  recirculação  para  aquicultura;  Processo:  E-

26/111.321/2013; APQ1 2013/01; Valor: 21.000,00. Coordenador: Alexander Machado

Cardoso. Agência: FAPERJ.

x) Consolidação e implantação de novas linhas de pesquisa em biotecnologia

ambiental  na  UEZO;  Processo:  E-26/111.783/2013;  31/2013;  Valor:  R$200.000,00.

Coordenador: Alexander Machado Cardoso. Agência: FAPERJ.

y)  Variação  sazonal  das  propriedades  ópticas  da  matéria  orgânica  dissolvida

(MOD) em lagoas costeiras do Norte Fluminense. Processo: E-26/112.040/2013; Valor:

R$11.550,00. Coordenador: Albert Luiz Suhett. Agência: FAPERJ.

z) Equipamentos Multiusuários de relevância para o Programa de Pós-graduação

da Fundação  Centro  Universitário  Estadual  da  Zona Oeste.  Processo:  E-13-Apoio  a

Manutenção de Equipamentos; Valor: R$85.142,00. Coordenador: Alexander Machado

Cardoso. Agência: FAPERJ.
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4.7. Informações adicionais. 

A atual estrutura física da UEZO compreende três prédios: o prédio I composto

por 17 salas de aula (50 alunos/sala) e 01 auditório (com capacidade para 120 pessoas);

o  prédio  II  apresenta  13  salas  de  aula  (média  de  25  alunos/sala),  10  laboratórios

didáticos  e  08  Laboratórios  de  Pesquisa  Científica;  o  prédio  III  (anexo)  possui  05

laboratórios didáticos e 09 salas de aula (40 alunos/sala). Os laboratórios de pesquisa

atendem os alunos envolvidos em programas de iniciação científica e tecnológica, o que

proporciona uma experiência científica sólida ao aluno em formação.

As  salas  de  aula  possuem condições  adequadas  em termos  de  iluminação  e

ventilação.  Para  apoio  às  aulas  teóricas,  existe  a  contribuição  da  Coordenação  de

Logística,  um setor  da  Pró-reitoria  de  Graduação,  que  funciona  das  7:00  às  22:30,

localizado em uma sala no prédio II, cuja função é prover os professores de materiais

pedagógicos  para aulas teóricas,  como projetores multimídias,  laptops para as aulas,

apagadores, pilot para quadro branco, TV, vídeo, aparelhagem de som, além de realizar

o agendamento para as aulas experimentais nos laboratórios.

Além dos laboratórios de pesquisa descritos anteriormente, o Programa contará

com alguns laboratórios didáticos que já são amplamente utilizados pelos docentes em

suas aulas práticas para os cursos de graduação da instituição. Cada laboratório possui

um técnico de nível médio ou laboratorista  de nível superior para preparar  as aulas

experimentais  orientados  pelos  docentes.  A  organização  do  uso  dos  Laboratórios

Didáticos  é  realizada  pela  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  de  Pós-graduação.  Atualmente

contamos  com  os  seguintes  laboratórios:  Laboratório  de  Microscopia  (possui  05

aparelhos  estéreomicroscópio  binocular  TIM-30  (Letra),  02  Microscópios  óptico

Contraste de fase BM E (Leica),  01 televisor 29” (CCE),  01Câmera de Vídeo e 10

Microscópios  Binoculares.  Laboratórios  de  Química (atualmente  possuímos  dois

laboratórios de química. Cada laboratório possui 01 capela CE 0702 (Permution), 02

Phâmetro  pH/lon  45M  (Analyser),  04  mantas  aquecedoras  (Mod22),  04  mantas

aquecedoras  (Mod52),  Kit  evaporador  rotativo  (Mod  801),  balança  semi-analítica

eletrônica  220  classe  II,  01  balança  semi-analítica  eletrônica  1300  classee  II,  8

calorímetro transparenet  de duplo  vaso,  01agitador  magnético com aquecimento  CT
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103, Funil, dessecadores, cilindros para esterilização de pipetas, densímetros de massas

específicas (0,800 – 1,000 – 1,500 – 0,800). Laboratório de Biologia (possui bancadas

com  instalações  elétricas  e  gás,  bancada  com  pia,  capela,  phâmetro,  mantas

aquecedoras,  Kit  evaporador  rotativo,  balança  semi  -  analítica  eletrônica,  balança

analítica eletrônica, calorímetro, agitador magnético c/ aquecimento, vidrarias em geral

(copos de Bécker,  vidros de relógio,  provetas,  Erlenmeyers,  placas  de Petri,  pipetas

graduadas  e  volumétricas,  buretas,  balões  volumétricos,  bastões  de  vidro,  alças  de

Drigaslki, pipetas automáticas de volume fixo, banhos-maria, termômetros, geladeira,

Freezer, estufas, espectrofotômetro, tubos de ensaio, estantes para tubo de ensaio, cubas

para  eletroforese,  Fonte  de  corrente  contínua  para  eletroforese,  cadinhos,  espátulas,

garras, pinças, hastes, suportes universais, peras de sucção, termômetros, rolhas, metal,

Funil,  Papel  de  filtro  e  etc.  Dessecadores,  cilindros  para  esterilização  de  pipetas,

densímetros  de  massas  específicas  (0,800 –  1,000 –  1,500 –  0,800),  forno elétrico,

centrífuga, deionizador, destilador copos para medida de viscosidade, secador de cabelo,

estufa de secagem e esterilização, autoclaves reagentes diversos e armários para guardar

material.  Laboratório  didático  de  Biotecnologia  (com  bancadas  com  instalações

elétricas  e  gás,  bancada  com  pia,  capela,  Fluxo  laminar,  refrigerador,  estufa  para

Incubação,  autoclave,  estufa  até  200ºC para  esterilização a  seco e  secagem,  banho-

maria,  bicos  de  Bunsen,  tripé  de  ferro  com tela  de  amianto,  contador  de  colônias,

estantes para tubos de ensaio, tubos de ensaio de tamanhos variados, Placas de Petri de

diâmetros  variados,  tubinhos  de  Durhan,  pipetas  graduadas,  balões  volumétricos,

frascos  erlenmeyer,  balança  de  precisão,  espátulas  metálicas,  pipetas  automáticas,

provetas,  cubas  para  eletroforese  de  proteínas  e  ácidos  nucleicos.  Biotério (com

unidades  de  ventilação  estéril,  centrífuga,  bancadas  para  manipulação  de  animais,

balanças,  gaiolas,  autoclave).  Laboratórios  didáticos  de Informática  (existem dois

laboratórios didáticos de informática no prédio II: Sala 210 com 20 máquinas e sala 207

com 15 máquinas. Além do Laboratório de Informática 01 que fica aberto para todos os

discentes para acesso a internet, estudo e pesquisa com mais 20 máquinas).

Cabe mencionar que se encontra em construção um novo campus da UEZO em

um terreno cedido pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro
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(Codin) que tem 135 mil metros quadrados e fica às margens da Avenida Brasil, no

Distrito Industrial de Campo Grande. A expectativa é que esta fase seja concluída em

oito meses. Está previsto um investimento de cerca de R$ 18 milhões para o prédio, que

ocupará oito mil metros de área construída, com mais 50 salas de aulas, 30 laboratórios

didáticos, sala de lavagem, biblioteca, auditório, refeitório e uma cozinha industrial. A

construção  será  baseada  em  estruturas  modulares  enquanto  são  atendidos  todos  os

trâmites legais para a construção do conjunto de prédios definitivos, de acordo com o

projeto arquitetônico do campus.

Em  2012,  durante  o  I  Simpósio  de  Biotecnologia  e  Biodiversidade,  evento

promovido pela UEZO, nasceu a idéia de organizar um veículo ágil e de qualidade para

a  difusão científico-tecnológica,  a  revista  Acta  Scientiae  et  Technicae (ISSN:  2317-

8957).  A revista  AS&T é uma publicação eletrônica  científica  periódica,  de caráter

semestral e multidisciplinar da UEZO, que tem o intuito de promover a divulgação de

dados  científicos  inéditos,  bem  como  revisões  críticas  da  literatura.  A  AS&T  está

indexada  nas  bases  LATINDEX,  Directory  of  Open  Access  Journals  (DOAJ),

GOOGLE  SCHOLAR,  Open  Academic  Journals  Index  (OAJI),  Academic  Journals

Database,  SEER/IBICT e Universal Impact Factor e será também mais um meio para a

divulgação  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelo  Programa,  que  contará  também  com

página eletrônica e outros meios de divulgação.

A UEZO promove eventos  acadêmicos  e cursos de extensão que ampliam o

universo do conhecimento dos estudantes e viabilizam aproximação com instituições e

empresas. 

A  Jornada  de  Ciência  e  Tecnologia  da  UEZO  tem  por  objetivo  reunir  a

comunidade da Zona Oeste para discutir as questões relacionadas à pesquisa científica e

tecnológica, bem como a inserção dos graduados no pólo industrial e desenvolvimento

da região. A primeira Jornada aconteceu no ano de 2011 e contamos com a participação

de  representantes  de  indústrias  da  Zona  Oeste  que  expuseram  sua  demanda  de

profissionais e dialogaram com o público discente, técnico e docente da instituição. A

Jornada se configura como um evento relevante por expor os cursos de graduação e pós-

graduação da UEZO, os projetos que têm sido executados e as parcerias estabelecidas

que contribuem para alavancar áreas estratégicas do Estado do Rio de Janeiro, como a
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Biologia,  Biotecnologia,  Tecnologia  da  Informação,  Polímeros,  Construção  Naval,

Engenharia de Produção, Metalurgia e Farmácia. A UEZO contribui para formação de

vários  alunos  em áreas  com crescente  procura  para  atuar  em indústrias  no  Rio  de

Janeiro. E este evento é um celeiro de contatos, perspectivas e estímulo para o setor

acadêmico, industrial e para a comunidade do entorno. A comunidade externa participa

do evento e usufrui de palestras,  minicursos,  apresentação de trabalhos  de pesquisa,

debates e eventos culturais. Desta forma, este evento oferece aos participantes acesso a

expoentes nacionais, sessões de treinamento e qualificação orientados por doutores e

mestres de instituições de ensino e pesquisa do país e ainda, promove a interação entre

estudantes,  pesquisadores,  cientistas,  investidores/empreendedores,  acadêmicos,

indústrias, e outros. Neste contexto, o Labtur (circuito de visitas aos laboratórios da

UEZO) visa propiciar o contato dos alunos do Ensino Médio com a ciência e tecnologia

realizada na Universidade, através de atividades de inclusão, divulgação e propagação

da ciência e tecnologia na sociedade. 

5. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

           5.1. Contextualização Institucional e Regional da Proposta.

A Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), criada pelo

decreto n° 37.100 em 2005, é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado

de  Ciência  e  Tecnologia  do  Estado  do Rio  de  Janeiro  que  tem  como  meta  formar

profissionais em nível superior para atender à demanda do parque industrial fluminense.

A  UEZO  tem  como  principal  objetivo  formar  profissionais  com  conhecimento

tecnológico crítico  para a resolução dos problemas  existentes,  além de promover  a

interação  com  a  sociedade  por  meio  da  pesquisa  aplicada  com  geração  de  novos

produtos e processos, contribuindo para o crescimento econômico e o fortalecimento

das políticas de tecnologia da região. Neste nono ano de existência, a UEZO reúne cerca

de 1900 alunos e 150 professores.

A  graduação  da  UEZO  compreende  os  seguintes  cursos:  Tecnologia  em

Biotecnologia, Tecnologia em Polímeros, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
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Sistema, Tecnologia em Produção de Fármacos, Tecnologia em Processos Metalúrgicos,

Tecnologia em Construção Naval,  Ciências  Biológicas  Produção Químico-Biológica,

Ciência da Computação, Farmácia e     Engenharia de Produção. A UEZO também

oferece  o  curso  de  Mestrado  Profissional  em  Ciência  e  Tecnologia  de  Materiais

(PPCTM)  que  tem  característica  interdisciplinar,  cuja  criação  foi  aprovada  pela

Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES)  na  130a

reunião,  em  novembro  de  2011,  ofício  n°064-4.  A  estrutura  curricular  dos  cursos

privilegia  disciplinas   concebidas  para  valorização  dos  fundamentos  das  ciências

aplicadas a inovação tecnológica. É assim que a UEZO busca formar seus discentes, de

modo coerente com as tendências observadas nas melhores universidades do mundo. 

A localização da UEZO pode ser considerada estratégica, pois está situada na

Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ. Com uma área de aproximadamente 380 km², que

corresponde a 30% da área do município do Rio de Janeiro e uma população de mais de

1,5  milhões  de  habitantes,  a  Zona  Oeste  é  composta  por  41  bairros,  10  regiões

administrativas,  sendo as regiões de Bangu, Campo Grande, Realengo e Santa Cruz

regiões com grande capacidade de desenvolvimento do setor industrial por apresentar

facilidades geográficas e de infraestrutura, além de economia de aglomeração em razão

das  indústrias  nelas  instaladas.  Na  região  encontram-se  localizados  os  Distritos

Industriais  de  Campo  Grande,  Palmares,  Paciência  e  Santa  Cruz,  implantados  pelo

Estado  em  áreas  de  uso  estritamente  industrial  do  ponto  de  vista  do  Zoneamento

Ambiental, onde 130 empresas de médio e grande porte estão operando, destacando-se a

Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA, do grupo Thyssen-Krupp), Grupo Michelin,

a  Gerdau,  a  Fábrica  Carioca  de  Catalisadores,  a  Casa  da  Moeda do Brasil,  a  Pan-

Americana  S/A  Indústrias  Químicas,  Tupperware,  Linde  S/A,  White  Martins,

EMBRAPA, Guaracamp, Ambev, dentre outras. 

Investimentos de porte foram implementados na região em áreas adjacentes por

empresas nacionais e multinacionais, voltadas para a exportação, sendo motivadas a se

instalarem pela existência, no município vizinho de Itaguaí, do Porto de Itaguaí, e pelo

programa de incentivos fiscais criados pelo Governo do Estado. Além disso, a Zona

Oeste possui uma população adulta com uma taxa de alfabetização de 95%, e conta com
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várias instituições de ensino técnico, profissional e superior, públicas e privadas, além

de instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 

Salientamos  que  a  Zona  Oeste  é  a  região  de  maior  densidade  industrial  da

Cidade do Rio de Janeiro, ainda que a mesma ao longo dos últimos decênios venha cada

vez  mais  agregando  serviços  à  sua  estrutura  produtiva.  As  vantagens  potenciais  de

localização da região e dos municípios do seu entorno podem se ampliar e até mesmo se

consolidar caso atraiam-se mais investimentos direcionados para o desenvolvimento e

ampliação  do pólo  industrial,  aproveitando  também da especialização  produtiva  das

empresas já localizadas. 

Além do desenvolvimento do setor industrial, a Zona Oeste apresenta áreas de

conservação ambiental, como o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Municipal

do  Mendanha,  que  vêm frequentemente  sendo  impactadas  pelo  crescimento  urbano

desordenado e falta  de conscientização  da  população local  quanto  à  importância  da

conservação destas áreas. Historicamente, a Zona Oeste representava uma grande área

de produção agrícola que, embora com o passar das décadas tenha se industrializado,

mantém um caráter  periurbano.  Desta  maneira,  o  impacto  das  ações  antropogênicas

sobre as áreas de conservação ambiental compreendem desde o descarte de efluentes

aos  agroquímicos  empregados  na  agricultura.  Cabe  assim,  a  realização  de  estudos

ambientais para a promoção do desenvolvimento sustentável desta região. A presente

proposta visa suprir esta demanda através da capacitação de profissionais do mercado de

trabalho regional na área de meio ambiente. 

Os  avanços  tecnológicos  na  indústria,  comércio,  saúde,  agricultura  têm

provocado uma verdadeira revolução na sociedade brasileira, contudo ao mesmo tempo

têm provocado a liberação de novos compostos e poluentes no ambiente. É fundamental

a  utilização  de  sistemas  de alerta  precoce  para  avaliar  o  estado e  as  tendências  do

ambiente  e  identificar  ameaças  potenciais  a  sociedade.  Para  mitigar  esses  riscos,  a

identificação  de  indicadores  de  qualidade  ambiental  e  de  saúde  pública,  o

desenvolvimento  de  novas  tecnologias  de  sensores  e  métodos  de  determinação  de

contaminação bem como a remediação e reaproveitamento de resíduos tornam-se cada

vez mais necessários.
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6. HISTÓRICO DO CURSO

Proposta de curso novo, apresentada pela primeira vez.

7. COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO

A UEZO já estabeleceu inúmeros Acordos de Cooperação com IES, empresas e

Institutos Nacionais de modo a poder cumprir sua missão institucional, alguns desses

acordos são destacados a seguir: acordo de Cooperação entre UEZO e a COMPANHIA

ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE) nas áreas de água e esgoto, bem

como  de  outros  serviços,  de  treinamento  e  desenvolvimento  de  recursos  humanos

(processo  E-17/102.157/2009);  Eco-Rio  Industrial  e  Comercial  Ltda  (E-

26/002/524/2013);  EMBRAPA  AGROINDÚSTRIA  DE  ALIMENTOS   (E-

26/15.956/2011);  PETROBRÁS  (E-26/15.111/2012);  Companhia  de  Bebidas  das

Américas  -  AMBEV  (E-26/16.058/2012);  GERDAU  Aços  Longos  S/A  (E-

26/16.147/2012);  IBRATA MINERAÇÃO LTDA. (E-26/002/915/2013);  FURNAS -

Centrais  Elétricas  S/A  (E-26/15.969/2011);  ARMCO  STACO  S.A.  INDÚSTRIA

METALÚRGICA (E-26/002/934/2013);  COGUMELO INDÚSTRIA A COMÉRCIO

LTDA (E-26/ 002/908 /2013); com o IQ-UFRJ (E-26/002/900/2013), dentre outros.

Além disso, a UEZO é uma das onze instituições fundadoras da REARI (Rede

de Relações  Internacionais  do Estado do Rio de Janeiro).  A REARI tem entre  seus

objetivos o aperfeiçoamento das atividades de cooperação internacional nas instituições

de ensino superior do Rio de Janeiro e sua inserção no cenário mundial por meio de

congressos,  seminários,  cursos,  assessoramento  em  questões  relativas  à

internacionalização, ações junto ao poder público e à sociedade civil para conscientizar

sobre a importância da cooperação acadêmica internacional e da cooperação em rede

com organizações nacionais e internacionais.

6. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

6.1. Nome: Ciências Ambientais.

         6.2. Descrição: A área visa à capacitação de recursos humanos para atuarem nas

áreas  de pesquisa,  educação ambiental,  desenvolvimento  e  inovação de ferramentas,

produtos e tecnologias voltadas para o monitoramento e saneamento do meio ambiente,
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apresentando como diferencial a formação de profissionais transformadores da realidade

presente,  na  busca  de  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  resolução  de  problemas

ambientais.

   

7. LINHAS DE PESQUISA

7.1. Monitoramento Ambiental.

Descrição:  Trabalha as ferramentas para caracterização da condição ambiental,

considerando  o  impacto  ambiental  de  poluentes  ou  a  influência  destes  sobre

bioindicadores e/ou de pragas e vetores. Estão compreendidos nesta linha de pesquisa:

Investigação de sensores e bioindicadores de saúde ambiental; Diagnóstico ambiental da

qualidade da água por métodos físico-químicos  e biológicos;  Toxicologia ambiental;

Monitoramento de pragas e vetores.

7.2. Saneamento Ambiental.

Descrição:  Desenvolvimento  de  novas  metodologias  para  recuperação

ambiental.  Estão  compreendidos  nesta  linha  de  pesquisa:  Tratamento  de  efluentes;

Reaproveitamento  de  resíduos  e  busca  de  soluções  energéticas  e  tecnológicas

ecologicamente sustentáveis;  Tecnologias alternativas de produção agrícola;  Controle

de pragas e vetores; Fitorremediação; Biorremediação; Biotransformação.

8. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

8.1. Nível do curso: Mestrado Profissional.

8.2. Nome: Ciência e Tecnologia Ambiental.

8.3. Objetivo do curso/Perfil profissional a ser formado.

O Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PGCTA) da

UEZO tem por objetivo formar mestres qualificados para atuar em pesquisa aplicada

por demanda de órgãos do governo ou do setor produtivo; na geração e aplicação de

novas metodologias, procedimentos e tecnologias no contexto socioeconômico em que

estão inseridos, bem como no desenvolvimento de estratégias para o uso sustentável dos

recursos naturais  e de gerenciamento de resíduos. Promover  a formação de recursos

humanos competentes, desenvolvendo profissionais aptos a responder as demandas da

indústria e sociedade, pautados na atualização e na inovação tecnológica, capacitando
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docentes e novos pesquisadores para atuarem em ciências e tecnologias ambientais, de

forma interdisciplinar, incluindo aspectos humanísticos e socioambientais.

8.4. Total de crédito

     8.4.1. Disciplinas: 24 créditos.

     8.4.2. Dissertação: 12 créditos.

      8.4.3. Periodicidade da seleção: anual.

      8.4.3. Vagas por seleção: 30 vagas.

  

9. DISCIPLINAS

9.1. OBRIGATÓRIAS

9.1.1. CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

Carga Horária: 45h.

Créditos: 3.

Ementa: Noções de hidrologia, atmosfera e solo. Noções de ecossistema e fluxo

de energia. Ciclos Biogeoquímicos. Populações e comunidades. Conservação e manejo

dos  Recursos  Naturais.  Principais  problemas  ambientais  globais  da  atualidade.

Desenvolvimento sustentável.

Bibliografia:

DAJOZ, Roger. Princípios de ecologia. 7.ed.. São Paulo: Artmed, 2003. 519 p.p.

ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1988.

9.1.2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Carga Horária: 45h.

Créditos: 3.

Ementa: Introdução à  legislação  ambiental.  Análise  histórica  no Brasil  e  no

mundo.  Princípios  básicos.  Principais  instrumentos  e  órgãos  responsáveis.  Aspectos

ligados  à  conservação,  licenciamento  ambiental  e  detecção  de  impactos  ambientais.

Aspectos  gerais  da  Política  Nacional  de  Meio  Ambiente,  do  Sistema  Nacional  de

Unidades  de  Conservação  (SNUC),  da  Política  Nacional  de  Recursos  hídricos  e  do

Código Florestal. Legislação aplicada à proteção da biodiversidade, gerenciamento de
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resíduos, uso de agrotóxicos e atividades agropecuárias, atividades extrativistas e uso de

recursos hídricos. Crimes ambientais e penalidades.

Bibliografia:

MESQUITA, R. A. Legislação Ambiental Brasileira – uma abordagem descomplicada.

Rio de Janeiro, Quileditora, 2012. 400 p.

FREITAS, V. P. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 3ª Ed.

São Paulo, Revista dos Tribunais. 2005. 264 p.

PIRES, P. T. L., Peters, E. L. Legislação ambiental federal. 3ª Ed. Curitiba, Juruá, 2004.

387 p.

Bibliografia complementar:

LEGISLAÇÃO  DE  DIREITO  AMBIENTAL  -  COLEÇÃO  SARAIVA  DE

LEGISLAÇÃO. 7ª Ed. São Paulo. 1152 p.

SILVA, G. E. N. Direito ambiental internacional. Rio de Janeiro, Thex, 2002. 384 p.

9.1.3. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Metodologia  Científica  e  metodologia  do  trabalho  acadêmico.  As

formas de conhecimento. A ciência e suas características. Exame de tópicos básicos na

apresentação  do  trabalho  científico  (planejamento,  tipos  de  trabalhos  científicos:

monografia,  artigos  e  informe  científico,  linguagem  científica,  estrutura  básica  –

introdução,  desenvolvimento,  conclusão  e  referências).  Normas  da  Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ciência pura e aplicada; O Método Científico:

conceito, fundamentos e processos; noções e importância. Pesquisa Experimental e Não

experimental. A pesquisa bibliográfica como instrumento de trabalho. Como pesquisar

livros e artigos; Técnica de fichamento; Apresentação de trabalhos. 

Bibliografia:

DE MEIS, L.; RANGEL, D. O Método Científico. Rio de Janeiro: 2000. 81p.

SPECTOR,  N.  Manual  para  a  redação  de  teses,  projetos  de  pesquisa  e  artigos

científicos.
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SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez Editora, 2000.

161p.

BASTOS,  C.  L.;  KELLER,  V.  Aprendendo  a  aprender:  introdução  a  metodologia

científica. 18 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 111 p.

9.1.4. MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS A DADOS AMBIENTAIS 

Carga Horária: 45h.

Créditos: 3.

Ementa: A  Estatística  nos  estudos  ambientais.  O  tratamento  dos  dados

estatísticos nas Ciências Ambientais: limites e possibilidades. Plano amostral: cálculo e

técnicas de amostragens. A estatística descritiva. Descrição, coleta e análise de dados.

Visão geral das técnicas de Levantamento Estatístico e suas aplicações. Elaboração de

Pesquisa de Levantamento (Survey), e a utilizar a estatística descritiva para organizar,

interpretar  e  analisar  as  informações  quantitativas  decorrentes  deste  processo.

Estatísticas classificatórias. Pesquisa de levantamento e métodos e técnicas de pesquisa

quantitativa.  Organização de dados em tabelas,  gráficos e  apresentação de relatórios

gerenciais.  Exemplos  e  exercícios  aplicados  à  gestão  ambiental.  Correlação  e

Regressão.  Testes  Estatísticos:  teste  T,  teste  F  e  teste  Qui-Quadrado.  Análises

multivariadas aplicadas a dados ambientais.

Bibliografia:

VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 345 p.

SPIEGEL, M. R. Estatística. 2. ed. São Paulo: Mc Graw Hill,1994

9.1.5. QUÍMICA AMBIENTAL 

 Carga horária: 45h.

Créditos: 3.

Ementa: A Química da Poluição Atmosférica. Compostos Orgânicos Tóxicos:

Pesticidas,  Dioxinas,  Furanos,  PCBs  e  outros  Compostos  Orgânicos  Tóxicos  de

Preocupação  Ambiental.  Química  da  Água  e  Poluição  da  Água.  Metais  Pesados

Tóxicos.

Bibliografia:
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ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A.A. Introdução à química ambiental. 3.ed.

Porto Alegre: Bookman, 2009.

SPIRO, T.G.; STIGLIANI, W.M. Química ambiental. 2ed. São Paulo: Pearson Prentice

Hall, 2009.

BAIRD, C.; CANN, M. Química ambiental. 4ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

MANAHAN, S.E. Química ambiental. 9ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

9.1.6. SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO I 

           Carga Horária: 15 horas.

Créditos: 1.

Ementa: Apresentação dos projetos dos alunos após 6 (seis) meses de curso.

Visa  acompanhar  o  desenvolvimento  do  processo  de  elaboração  das  pesquisas  dos

mestrandos com foco nas práticas e experiências interdisciplinares de pesquisa, além de

discutir e treinar a apresentação dos resultados obtidos.

Bibliografia: 

SPECTOR,  N.  Manual  para  a  redação  de  teses,  projetos  de  pesquisa  e  artigos

científicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez Editora, 2000.

161p.

9.1.7. SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO II 

Carga Horária: 15 horas.

Créditos: 1.

Ementa: Apresentação dos projetos dos alunos após 12 (doze) meses de curso.

Visa  acompanhar  o  desenvolvimento  do  processo  de  elaboração  das  pesquisas  dos

mestrandos com foco nas práticas e experiências interdisciplinares de pesquisa, além de

discutir e treinar a apresentação dos resultados obtidos.

Bibliografia: 

SPECTOR,  N.  Manual  para  a  redação  de  teses,  projetos  de  pesquisa  e  artigos

científicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
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SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez Editora, 2000.

161p.

9.2. ELETIVAS 

9.2.1. ASPECTOS TOPOGRÁFICOS E AGRONEGÓCIO 

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Noções básicas de topografia e geoprocessamento. Introdução a bacias

hidrográficas.  Aspectos  topográficos  e  noções  básicas  de  sistemas  de  produção

agropecuária.  Principais  impactos  ambientais  gerados  pela  produção  agropecuária.

Paradigma da agricultura moderna. Tecnologias alternativas empregadas na produção

agrícola.  Introdução  a  cadeia  produtiva.  Agroindústrias.  Introdução  a  biotecnologia

industrial.

Bibliografia:

BUZAI, G.D. Geografia y Sistemas de Información Geográfica. Aspectos Conceptuales

y Aplicaciones. GESIG - Universidad Nacional de Luján. 2010, 704 pp. 

ARAÚJO, M.J. Fundamentos de Agronegócio. 2 ed. São Paulo, Atlas, 2009.

ALMEIDA, A.L.O.  Biotecnologia  e  agricultura.  Perspectivas  para  o caso brasileiro.

Petrópolis, Vozes, 1984.

9.2.2. EMPREENDEDORISMO

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: O desenvolvimento do empreendedorismo no mundo e seu histórico no

Brasil. Capacidade empreendedora e estudo do perfil do empreendedor. As técnicas de

identificação  e  aproveitamento  de  oportunidades  em  biotecnologia.  Introdução  ao

Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Processos aplicados a Biotecnologia. O

sistema de Venture Capital aplicado a Biotecnologia – FINEP. O Sistema SEBRAE e

área de atuação industrial da Biotecnologia.

Bibliografia:
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PETERS,  H.P.;  HISRICH,  R.D.;  SHEPHER,  D.A.  Empreendedorismo.  Editora

Bookman. 2008.

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8 ed. Editora Campus.

2011.

COZZI, A. Empreendedorismo de base tecnológica. 1 ed. Editora Campus. 2007.  

9.2.3. FITORREMEDIAÇÃO 

Carga horária: 30h 

Créditos: 2

Ementa: Conceituação  de  biorremediação  e  fitorremediação.  Histórico  da

Fitorremediação. Introdução à Interação Planta-Meio Ambiente e Planta-Solo. Seleção

de  espécies  vegetais.  Processos  de  fitorremediação:  Fitoextração,  Fitodegradação,

Fitovolatilização  Fitoestimulação,  Rizorremediação.  Aplicação  de  tecnologias  de

fitorremediação na descontaminação de áreas poluídas. Localização de metais pesados

em tecidos vegetais: microscopia e testes histoquímicos. Técnicas de cultura de tecidos

vegetais aplicada ao estudo da fitorremediação.

Bibliografia:

ANDRADE, J.C.M; TAVARES, S.R.L., TAVARES; MAHLER, C.F. Fitorremediação

- O Uso de Plantas na Melhoria da Qualidade Ambiental. Ed. Oficina De Textos, São

Paulo, 2007.

CLEMENS, S. Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. Plant,

212: 475-486. 2002.

BARCELÓ, J; POSCHENRIEDER, Ch. Respuestas de las plantas a la contaminación

por metales pesados. Suelo y Planta, v. 2, p. 345-361, 1992.

PIRES,  F.R.,  SOUZA, C.M.,  SILVA, A.A.,  PROCÓPIO, S.O. e   FERREIRA, L.R.

Fitorremediação de solos contaminados com herbicidas. Planta Daninha, Viçosa-MG,

v.21, p.335-341, 2003.

9.2.4. GÊNOMICA AMBIENTAL E BIOINFORMÁTICA

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.
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Ementa: Ácidos nucleicos. Extração de DNA de amostras ambientais. PCR e

métodos moleculares de detecção e quantificação de micro-organismos. Tecnologias de

Biologia  Molecular.   Sequenciamento.  Bancos  de  dados  de  sequências.  Noções  de

alinhamento  e  análise  de  sequências.  Buscas  de  identidade  e  homologia.

Desenvolvimento de sondas moleculares. Metagenoma.

Bibliografia:

LESK, A.M. Introdução à Bioinformática. Tradução Ardala Elisa Breda Andrade 2 ed.

Porto Alegre. Artmed, 2008.

STRYER, L. Bioquímica. 6 ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2009.

9.2.5. MÉTODOS ANALÍTICOS APLICADOS AO ESTUDO AMBIENTAL 

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Amostragem  e  concentração  de  amostras  ambientais.  Métodos

analíticos de separação: cromatografia líquida de alta eficiência e cromatografia gasosa.

Métodos  espectroanalíticos:  ultravioleta-visível,  fluorimetria  e  absorção  atômica.

Métodos eletroanalíticos: potenciometria e voltametria.

Bibliografia:

LUNA, A.S. Química analítica ambiental. Rio de Janeiro: Eduerj, 2003, 164 p.

ROCHA,  J.C.;  ROSA,  A.H.;  CARDOSO,  A.A.  Introdução  à  química  ambiental.  3.

ed.Porto Alegre: Bookman. 2009, 154 p.

COLLINS, C.H, BRAGA, G.L, BONATO, P.S. Introdução a métodos cromatográficos.

7. ed.  Editora da UNICAMP: São Paulo, 1997, 280 p 

BROEKAERT, J.A.C. Analytical atomic spectrometry with flames and plasmas. 2. ed.

Wiley-VCH: London, 2005.

DONG,  M.W.  Modern  HPLC  for  practicing  scientists.  Wiley  Interscience:London.

2006, 273 p.

GROB, R.L.,  BARRY, E.F.  Modern  practice  of  gas  chromatography,  4.  ed.,  Wiley

Interscience: London. 2004, 1064 p.

GORE, M.G. Spectrophotometry and spectrofluorimetry:  a practical approach. 2. ed.

Oxford University: Oxford. 2000, 384 p.
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SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T. A. Princípios de Análise Instrumental. 5.

ed. Bookman: São Paulo. 2002. 600 p.

PLECHTER, D. First course in electrode processes. 2. ed. Cambridge: RSC Publishing,

297 p.

ZOSKI, C. G. (org.) Handbook of electrochemystry.  Elsevier: Philadelphia, 2006, 934

p.

9.2.6. MICROBIOLOGIA BÁSICA

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa:  Estrutura e classificação dos micro-organismos. Fisiologia de micro-

organismos.  Ecologia  microbiana.  Metodologias  para  medidas  de  crescimento  e

identificação de micro-organismos. Fundamentos da microbiologia ambiental.

Bibliografia:

TRABULSI,  L.R.;  ALTERTHUM,  F.  Microbiologia.  5a.  Edição.  Porto  Alegre:

Atheneu. 760p, 2008.

MADIGAN,  M.T.;  MARTINKO,  J.M.;  PARKER,  J. Microbiologia  de  Brock.

10a.edição. São Paulo: Pearson Education. 608p. 2005.

TORTORA, G.J.; BARDELL, R.; FUNKE, R.; CASE, C.L. Microbiologia. 6a.edição.

Porto Alegre: Atheneu. 826p. 2000.

BARBOSA, H.R.;  TORRES, B.B. Microbiologia Básica.  São Paulo: Atheneu. 196p.

1999.

9.2.7. MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Biorremediação  de  petróleo  e/ou  derivados,  biorremediação  de

pesticidas,  corrosão  microbiológica,  degradação  microbiana  de  polímeros  naturais  e

sintéticos, qualidade microbiológica da água - riscos à saúde pública e aos ecossistemas

aquáticos.

Bibliografia:
24/29



PEREIRA,  N.JR.;  GOMES,  E.  DE  B.;  SORIANO,  A.U.  Biodegradação  de

hidrocarbonetos. Séries em Biotecnologia, Vol. 3 -1ª edição, UFRJ, 77p.

AQUARONE, E.; BORZANI, W. & LIMA, U.A. Tópicos de Microbiologia Industrial.

Vol. 2, Editora Edgard Blucher Ltda. S. Paulo, 1990. 231p.

LIMA, U.A. Biotecnologia Industrial - Vol. 3 - Processos Fermentativos e Enzimáticos.

Editora Edgard Blucher, 2001.598p.

TORTORA, G.J.; BARDELL, R.; FUNKE, R.; CASE, C.L. Microbiologia. 6a. edição.

Porto Alegre: Atheneu, 2000. 826p.

9.2.8. MODELAGEM MOLECULAR

Carga horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Métodos de Mecânica Molecular. Métodos Semi-Empíricos. Teoria do

Funcional da Densidade. Métodos Ab Initio. Conjuntos base. A equação Hartree-Fock.

Cálculo Hartree-Fock restrito (RHF), cálculo Hartree-Fock de camadas abertas (ROHF),

cálculo Hartree-Fock não-restrito (UHF). Aproximações ZDO, CNDO, INDO e NDDO.

Os hamiltonianos NDDO e as parametrizações MNDO, AM1, PM3 e PM6. Orbitais

moleculares  e  suas  propriedades.  Introdução  ao  cálculo  de  propriedades

computacionais: geometrias, espectro de RMN, ESCA, PES, IV, Raman, constantes de

equilíbrio, energias de ativação, estados de transição, caminhos de reação e frequências

vibracionais. Erro da aproximação de Born-Oppenheimer, erro de truncamento de base,

erro de superposição de base, acoplamento spin-spin, acoplamento spin-órbita, erro de

correlação e erro relativístico.

Bibliografia:

LIPKOWITZ, K.B.; BOYD, F.B. Editors. Reviews in Computational Chemistry, vol. 4;

VHC Publishers, Inc, 1994. 

PILAR, F.L. Elementary Quantum Chemistry,12 ed.; McGraw-Hill: New York, 1989. 

SADLEJ,  J. Semiempirical  Methods  in  Quantum Chemistry;  Ellis-Horwood Willey:

New York, 1985.  

9.2.9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Carga horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Objetivos do monitoramento ambiental. Métodos de obtenção de dados

ambientais: coleta em campo e sensoriamento remoto. Variáveis abióticas e bióticas no

monitoramento.  Estratégias  de  amostragem.  Definição  de  impacto  ambiental  e

qualidade  ambiental.  Valores e  ambientes  de referência.  Organismos bioindicadores.

Índices abióticos e bióticos de qualidade ambiental.

Bibliografia:

BRAGA,  B.,  HESPANHOL,  I.,  CONEJO,  J.  G.  L.  et  al.  Introdução  à  Engenharia

Ambiental. São Paulo, Prentice Hall, 2002. 318 p.

BICUDO, C. & BICUDO, D.C. 2004. AMOSTRAGEM EM LIMNOLOGIA. RIMA, 

351P.

9.2.10. PARASITOS DE PEIXES DE ÁGUA DOCE

Carga horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Estudo taxonômico e da diversidade dos parasitos de peixes, buscando

compreender  seus  ciclos  de  vida,  ecologia,  distribuição  e  impacto  sobre  seus

hospedeiros.  Principais  grupos  de  parasitos  metazoários  de  peixes  de  água  doce:

Crustacea,  Platyhelminthes  (Monogenea,  Digenea,  Cestoda),  Nematoda,

Acanthocephala.  Técnicas  de  necropsia  de  peixes.  Métodos  de  coleta,  fixação,

conservação e identificação de parasitos de peixes.

Bibliografia:

AMATO, J.F.R.; BOEGER, W.A.; AMATO, S.B. Protocolos para laboratório coleta e

processamento  de  parasitos  do  pescado.  Seropédica:  Imprensa  Universitária,

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 1991. 81p.

EIRAS,  J.C.  Elementos  de  Ictioparasitologia.  Fundação  Eng.  Antonio  de  Almeida,

Portugal, 1994. 339p.

PAVANELLI, G.C.; EIRAS, J.C.; TAKEMOTO, R.M. Doenças de peixes. Profilaxia,

Diagnóstico e Tratamento. Maringá: EDUEM, 1998. 265p.

26/29



RANZANI-PAIVA,  M.J.T.;  TAKEMOTO,  R.M.;  LIZAMA,  M.A.P.  Sanidade  de

organismos aquáticos. São Paulo: Varela. 426p.

THATCHER,  V.E.  Amazon  Fish  parasites.  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  da

Amazônia, 1991. 571p.

9.2.11. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Introdução  à  propriedade  intelectual,  Noções  sobre  a  legislação

brasileira de propriedade industrial,  a patente como fonte de informação tecnológica,

propriedade intelectual e os conhecimentos tradicionais. Propriedade intelectual para a

biotecnologia. Considerações sobre ambiente e biodiversidade.

Bibliografia:

ABDI. INPI. Panorama de Patentes em Nanotecnologia. Brasília. 2011.

BARBOSA,  D.  B.  Uma introdução  a  Propriedade  Intelectual.  2  ed.  Editora  Lumen

Juris, Rio de Janeiro, 2010.

MAGALHAES,  V.G.  Propriedade  intelectual  biotecnologia  e  biodiversidade.  1  ed.

Editora: Fiuza. 2011.

SCHNEIDER, N. Guia prático de propriedade intelectual para universidades, empresas

e inventores. 1 ed. Editora: UFSM - Universidade Federal de Santa Maria. 2006.

9.2.12. SAÚDE E AMBIENTE 

Carga horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Efeitos  da  diversidade  biológica  sobre  a  dinâmica  de  doenças.

Regulação de doenças pelos Ecossistemas. Efeitos da estrutura da paisagem nas doenças

transmissíveis. Efeitos das invasões biológicas nas dinâmicas infecciosas. As mudanças

climáticas  globais e seus efeitos nos padrões de distribuição de doenças. Ecologia e

controle de vetores e parasitas. Saúde ambiental e saúde pública. Toxicologia ambiental.

Bibliografia: 
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BEGON,  M.;  TOWNSEND,  C.R.;  HARPER,  J.L.H.  Ecologia:  De  indivíduos  a

ecossistemas. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 740 p. 

RICKLEFS,  Robert  E..  A economia  da  natureza.  5.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara

Koogan, 2003. 503 p. 

HASSAN, R.; SCHOLES, R.; ASH, N. Ecosystems and Human Well-being: current

state and trends. Island Press, 2005. 902p.

9.2.13. SEMINÁRIOS 

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa:   Esta  disciplina  consistirá  de  discussão  sobre  artigos,  patentes,

trabalhos e temas relevantes em Ciências Ambientais.

Bibliografia:  Artigos,  Patentes  e Periódicos  da área de Ciências  Ambientais.

Periódicos presentes nas bases Scielo, Scopus e Medline, Pubmed e bases de patentes.

9.2.14. TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa: Tratamentos  Biológicos:  Fundamentos  do  Tratamento  Biológico,

Tratamentos Biológicos Aeróbios e Anaeróbios, Aspectos Cinéticos dos Tratamentos

Biológicos, Remoção biológica de nitrogênio, Remoção biológica de fósforo, Desafios e

tendências do tratamento biológico de efluentes.

Bibliografia: 

SANT’ANNA JR., G.L. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e aplicações.

Editora Interciência, 2 ed. 2010. 400p. 

AQUARONE, E., BORZANI, W. & LIMA, U. A Tópicos de Microbiologia Industrial.

Editora Edgard Blucher Ltda. São Paulo, 1990. 231p.

LIMA, U. A. Biotecnologia Industrial - Processos Fermentativos e Enzimáticos. Editora

Edgard Blucher, 2001. 598p.

TORTORA, G.J.; BARDELL, R.; FUNKE, R.; CASE, C.L. Microbiologia. 6. ed. Porto

Alegre: Atheneu, 2000. 826p. 
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9.2.15. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 Carga Horária: 30h.

Créditos: 2.

Ementa:  Materiais  didáticos  e  atividades  para  sensibilização  e  educação

ambiental. Projetos de educação ambiental. Educação ambiental nos diferentes níveis de

ensino. Educação ambiental e formação de multiplicadores. 

Bibliografia:

SATO, M.; CARVALHO, I.C.M. (Org.). Educação ambiental: pesquisa e desafios. São

Paulo, Artmed, 2005. viii, 232 p.  

SILVA,  C.L.;  SOUZA-LIMA,  J.E.  (Org.).  Políticas  públicas  e  indicadores  para  o

desenvolvimento sustentável. São Paulo, SP: Saraiva, 2010. xii, 177 p. 

STONE, M.K.; BARLOW, Z. (Org.). Alfabetização ecológica: a educação das crianças

para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, c2005. 312 p. 

UNESCO. Tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Brasília: UNESCO, 2011.

248 p. 

VEIGA, J. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo, SP: SENAC,

2010. 160 p.

 

10. CORPO DOCENTE

Alaíde de Sá Barreto, Albert Luiz Suhett, Alexander Machado Cardoso, Bárbara

da Silva e Souza Lorca, Carlos Vitor de Alencar Carvalho, Cristiane Pimentel Victório,

Gláucio Diré Feliciano,  Ida Carolina Neves Direito,  Jéssica Manya Bittencourt  Dias

Vieira, João Bosco de Salles, Judith Liliana Solorzano Lemos, Leonardo Moreira da

Costa, Maria Cristina de Assis, Maria Francisca do Nascimento Oliveira, Maria Rita

Guinancio Coelho, Marise Costa de Mello, Michelle Daniele dos Santos Clapp, Renata

Angeli, Ronaldo Figueiró Portella Pereira, Rosana da Paz Ferreira, Vânia Lúcia Muniz

de Pádua.
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